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STACJE KONTROLI POJAZDÓW,  
wg rozdzielnika  

 

Szanowni Państwo,  
 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje w październiku 2012 roku kolejny cykl spotkań 

szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. Program spotkań 

obejmuje następującą problematykę: 

 

1. Omówienie najnowszego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy 

tych badaniach. 

2. Przedstawienie założeń projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań zdatności 

do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. 

 

 Przerwa na kawę. 

 

3. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach związanych z badaniami technicznymi pojazdów. Ustawa – 

prawo o ruchu drogowym. Warunki techniczne.  

4. Prezentacja programu do rejestru badań technicznych PISKP. Opis najnowszych zmian. 

5. Omówienie bieżących problemów w działalności stacji kontroli pojazdów – dyskusja. 

 

W każdym spotkaniu wezmą udział regionalni inspektorzy z Transportowego Dozoru Technicznego. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 9ºº, w terminach i miejscach wskazanych  

w HARMONOGRAMIE SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH. Udział w spotkaniach dla przedstawicieli starostw 

powiatowych oraz stacji kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie jest nieodpłatny. Koszt szkolenia dla 

stacji nie należących do Izby wynosi 246 złotych brutto (200 złotych netto) i obejmuje: wykłady, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa oraz przerwę kawową. W trakcie spotkania będzie możliwość odpłatnego 

nabycia archiwalnych numerów „Serwisu Motoryzacyjnego” i „Poradnika Motoryzacyjnego”.  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie faksem,  pocztą elektroniczną bądź za pomocą 

formularza on-line, najpóźniej do 28 września br.,  wypełnionej „Karty zgłoszenia uczestnictwa”, a w 

przypadku stacji nie zrzeszonych w Izbie także dowodu wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Koszty 

parkingu i ewentualnego noclegu uczestnicy spotkania pokrywają we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zapraszamy! 

Prezes Zarządu PISKP 
 
 

Sylwester Murawski 
 


